Wij zetten in op Taal
Werkgever
Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met communiceren in het
Nederlands. De gevolgen van deze taalachterstand zijn groot. Zowel in de privésituatie als
op de werkvloer. En ongeveer de helft van deze Nederlanders heeft een baan.
Wij, partners van het Taalakkoord, zien elke dag hoe belangrijk de beheersing van het
Nederlands is voor het werk en het meedoen in de samenleving. Daarom zetten wij ons in
voor taal op de werkvloer. Zo kunnen werknemers met een taalachterstand productiever,
gezonder, veiliger en met meer plezier werken en bovendien actiever meedoen in de
samenleving. Taal is de motor, in welke sector je ook werkt. Taal helpt je vooruit.
Door het invullen van dit document formuleert u uw motivatie voor aansluiting bij het
Taalakkoord en uw acties op het gebied van taal op de werkvloer.
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Omschrijving werkzaamheden
Facilitaire dienstverlening.
Wasserij
Re-integratie
Hygiëne artikelen
FrisZorgmaatje
Scholing

Waarom wil uw organisatie zich verbinden aan het Taalakkoord?
Bij FrisFacilitair is iedereen welkom. Ook mensen die minder goed Nederlands spreken. Wij
helpen hen graag verder te ontwikkelen. Het goed beheersen van de Nederlandse taal zorgt
voor een actieve bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is het van essentieel belang bij de
veiligheid en het werkgeluk van onze medewerkers.

Welke acties gaat u ondernemen om invulling te geven aan het Taalakkoord?
Wij geven actieve trainingen ‘Tel mee voor taal’ aan de medewerkers. We zorgen voor
bewustwording en organiseren trainingen en workshops.

Wat wilt u bereiken met deze acties?
Wij helpen medewerkers graag verder ontwikkelen. Het draagt bij aan de veiligheid en het
werkgeluk van de medewerkers. Daarbij willen wij graag wat doen voor de samenleving en
door onze medewerkers te helpen met het leren van de Nederlandse taal is de kans groter
dat zij (sneller) zullen participeren in de samenleving.

Ambassadeursrol
Naast het uitvoeren van onze eigen acties gaan wij aan de slag om zichtbaarheid te geven
aan het Taalakkoord en andere bedrijven te enthousiasmeren voor het Taalakkoord. Hoe
groter het aantal bedrijven en branches dat actief laat zien achter de doelstellingen van het
Taalakkoord te staan en er naar te handelen, des te sterker de boodschap. Door ervaringen
en verhalen te delen met anderen en als voorbeeld te dienen voor bedrijven die nog niet
Nederlands op de werkvloer voor hun werknemers faciliteren.

